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Nižšie uvedené zmluvné strany uzavreli dohodu podía Obchodného zákonníka

Dohodu o vzáiomnej spolupráci

medzi:
1. Rádio LUMEN, spol. s r. o.

Kapitulská 2,974 0]. Banská Bystrica

V zastúpení: PhDr. Zuzana Szakácsová - konatelka

tčo: 31602100

tč opH: sK 2020454678

lBAN: sK98 o2oo oooo oo1o 8754 8312, VÚB

Zapísané v Obchodnom régistri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo: L770lS
(ďalej len Rádio LUMEN)

a

2. Kysucká knižnica v Čadci

17. novemb ra !258, O22 OI Čadca

V zastúpení: PhDr. Janka Bírová - riaditelka

Kontaktná osoba: Mgr. Helena Pagáčová - koordinátorka KVČ

konta kt: O9t5 57 2 254; e-mail : pagacova @ kn izn ica-cadca.sk

(dblejlen Knížnica)

článok t.
1.1 Predmetom tejto dohody je vzájomná spolupráca zmluvných strán, ktorá je bližŠie

špecifikovaná v článku 2. tejto dohody.

článok z.

2.t Rádio LUMEN sa zavázuje poskytnúť Kysuckej knižnici v Čadci priestor na propagáciu

17. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže v duchovnej tvorbe - JURINOVA JESEŇ

2021 nasledovným spósobom:
- odvysielaním relácie Literárna kaviareň v termíne - október 2021 (sobota od 15:15 do

15:50 hod.) na tému Jurinova jeseň 2O2L;

- zverejnením propozícií súťaže a úspešného priebehu podujatia v spravodajských

reportážach do spravodajskej relácie lnfolumen (vysielaná o ].7:30 hod. v aížke r:gO

min.) a denného vysielania Lumenáda (06:00 - 11:00 hod.) / Lumenfórum (13:00 -
16:00 hod.) počas konania podujatia (aktuá!ne);

2.2 Knižnica sa zavázuje poskytnúť Rádiu LUMEN:
o zborníky vybraných súťažných prác finalistov literárnej súťaže Jurinova jeseň

. Památnicu 15. ročníkov literárnej súťaže Jurinova jeseň

o 10 publikácií:



a

- Pavol Kužma: Brehy;
/ - Ladistav Hrubý: Hostia z hraničného mesta;

- Katarína Džunková: Palica brata a palica slnka;

- Drahomír Ve|ička: František Tagáni. Mecén slovenského národného života;

- Žilinský samosprávny kraj - obrazová reprezentatívna publikácia;

- Juraj Jánošík. Velká kniha o zbojníckom kapitánovi;

- Ju|iana Belková: Neha modrobiela;
- Pavol Holeštiak: Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu;

- [ubana Holeštiaková: Dračie pestvá a iné čarodejstvá;

- Ako išIa rozprávka z Kysúc do sveta - dvojjazyčná zbierka kysuckých

spisovatelbv a ilustrátorov (slovenský a poíský jazyk)

na účely súťaže pre poslucháčov vo vysielaní Rádia LUMEN a pre účely Rádia

LUMEN;
o priestor na uverejnenie loga Rádia LUMEN medzi mediálnymi partnermi

v zborníku podujatia a na webovej stránke knižnice.

2.3 Rádio LUMEN vyhlasuje, že je držiteíom licencie udelenej Radou Slovenskej republiky
pre rozhlasové a televízne vysielanie, teda je oprávnené vykonávať činnosť,-ktorá je
predmetom tejto dohody (t. j. šíriť reklamu).

2.4 Knižnica je povinná dodať komplexné podklady na vysielanie a taktiež je povinná
rešpektovaťtechnické a obsahové podmienky Rádia LUMEN.

článok g.

3.1 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30. 11. 2O2L.
3.2 Dohodu o spoluprácije možné zrušiť písomnou výpovedbu.
3.3 Dohodu je možné meniť len formou písomných dodatkov.
3.4 Dohoda bo|a uzavretá podía slobodnej, vážnej a zrozumitelnej vóle.

V Banskej Bystrici dňa V Čadci dňa 28.04.202I

ry!. J a r \-fr

ph D r. zuzana sza kácsová
Kysucká knižnica v Čadci
PhDr. Janka Bírová


